
PROCEDURA NA WYPADEK POJAWIENIE SIĘ ZAGROŻENIA 

BIOLOGICZNEGO ZAKAŻENIA/ ZACHOROWANIA DZIECKA LUB 

PRACOWNIKA SPOWODOWANEGO WIRUSEM SARS – COV -2 

 

I. 

Postepowaniu podlega osoba, która spełnia zarówno kryteria kliniczne jak i kryteria 

epidemiologiczne: 

a) kryteria kliniczne 

Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów infekcji układu 

oddechowego:  

- gorączka, 

- kaszel,  

- duszność 

 

b) kryteria epidemiologiczne 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniła co najmniej jedno 

z następujących kryteriów: 

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa, 

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której 

leczono pacjentów zakażonych koronawirusem,  

- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt  z przypadkiem 

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), 

czyli: 

1. zamieszkała z przypadkiem COVID- 19, 

2. miała bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID – 19, 

3. miała bezpośredni kontakt bez zabezpieczenia z wydzielinami osoby z COVID – 19  

(np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej), 

4. przebywała w bezpośredniej bliskości ( twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości 

mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, 

5.  przebywała w tym samym pomieszczeniu, co osoba chora COVID – 19 w odległości 

mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut ( np. klasie, poczekalni, szpitala/ przychodni, 

sali konferencyjnej), 



6. należy do personelu medycznego lub jest osobą bezpośrednio opiekującą się chorym z 

COVID-19 lub osobą pracującą w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na 

COVID – 19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia 

stosowanych środków ochrony osobistej 

II. 

W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika, objawów takich jak: gorączka, 

kaszel, duszność, problemy z oddychaniem należy: 

1. Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu. 

2. Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną lub 

najbliższy oddział zakaźny. 

3. Zamknąć budynek, postępować zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej. 

4. Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego. 

5. Powiadomić organ prowadzący ( Katarzynę Anderko). 

6. W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu. 

III. 

WAŻNE TELEFONY:  

1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna pn- pt 7.00- 15.00 tel. 71 329 58 43, 

71 361 46 91-92, 693 900 908, 781 400 199  

Całodobowo: 603 720 579 

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, i i II Oddział Chorób 

Zakaźnych, Koszarowa 5, tel. 71 700 30 00, 

Izba przyjęć dla dzieci i młodzieży tel. 71 392 53 38 

3. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 71 328 30 41 

4. Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (całodobowe telefony dyżurne)  

tel. 666 035 666, 602 430 042 

5. Całodobowa infolinia NFZ tel. 800 190 590 

6. Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 71 770 22 22 

7. Właściciel – Katarzyna Anderko tel. 609 142 997 

 



IV. 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE 

1. Często myj ręce używając mydła i wody, a także płynów/ żeli na bazie alkoholu                   

( min. 60%). 

2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast 

wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie ma 

do nich dostępu p użyj płynu lub żelu na bazie alkoholu. 

3. Zachowaj bezpieczną odległość 

Zachowaj co najmniej 1,5-2 metry odległości między sobą, a innymi ludźmi, szczególnie 

tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.  

4. Unikaj dotykania oczu nosa i ust  

5. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu zasięgnij pomocy medycznej. 

6. Noś maseczkę ochronną  

7. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 

 


